
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott 

ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve, 

b.) rendelete: 9/2014. 

c.) határozatai: 46-49., 

d.) tárgysorozata 

 

 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I.féléves teljesítéséről 

Előadó: polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

3.) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014.évi rendkívüli 

támogatásra igénylés benyújtásáról döntéshozatal 

Előadó: polgármester 

 

4.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.évi 

fordulójához történő csatlakozás tárgyában döntéshozatal 

Előadó: jegyző 

 

5.) Egyéb kérdések 

 

 

Tiszakóród, 2014.szeptember 29. 

 

 

 

         Károlyi Kálmán 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014.szeptember 29-én, Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestületének 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata polgármesteri iroda 

 

Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 

  Majoros Mihály alpolgármester, 

  Adorján László, 

  Gyulai Zsolt, 

  Torma Károly képviselők 

 

Tanácskozási  joggal jelen van: Simon Blanka jegyző 

 

Meghívottként jelen van: Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes (valamennyi képviselő jelen van) és megnyitja. Ismerteti a képviselőtestülettel 

a napirend-tervezetet és kéri annak elfogadását. 

 

Napirend-tervezet: 

 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I.féléves teljesítéséről 

Előadó: polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

3.) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014.évi rendkívüli 

támogatásra igénylés benyújtásáról döntéshozatal 

Előadó: polgármester 

 

4.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.évi 

fordulójához történő csatlakozás tárgyában döntéshozatal 

Előadó: jegyző 

 

5.) Egyéb kérdések 

 

 

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

egyetértett és elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.)napirendi pont: 



 

(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2014.évi 

költségvetésének I.féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

46/2014. (IX. 29.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről – 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

2.) Megállapítja, hogy a 2014.június 30-i állapot figyelembevételével: 

 

 a.) bevételi előirányzatai a következők: 

  - eredeti:    382.003 eFt, 

  - módosított:    382.003 eFt, 

  - teljesített:    148.727 eFt, 

 

 b.) kiadási előirányzatai a következők: 

  - eredeti:    382.003 eFt, 

  - módosított:    382.003 eFt, 

  - teljesített:    129.206 eFt, 

 

  - a módosított kiadási előirányzatból: 

 

  = működési kiadás:    321.008 eFt, 

  = tartalék:            500 eFt, 

 

  = a működési kiadásból: 

  - bér és egyéb személyi juttatás:  164.048 eFt, 

  - munkaadót terhelő járulék:    30.240  eFt. 

 

3.) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését összevontan az 1.mellékletben, a felújítások 

és beruházások előirányzatok teljesítését a 2.mellékletben, az önkormányzat bevételeinek és 

kiadásainak teljesítését a 3.mellékletben, az önállóan működő költségvetési szervek (közös 



önkormányzati hivatal, idősek otthona) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.és 

5.mellékletben, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítését az 6.mellékletben 

foglaltak szerint állapítja meg. A munkavállalók állandó létszáma 2014.június 30-án: 26 fő. A 

közfoglalkoztatott dolgozók átlaglétszáma 2014.június 30-án: 70 fő. 

 

 

2.)napirendi pont: 

 

(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Hozzászólások: 

 

Torma Károly képviselő: 

A beruházások között szerepel szövőszék megvásárlása. Hová kerül majd elhelyezésre? 

 

Károlyi Kálmán polgármester: 

A szövőszék a Start-közmunkaprogram keretében kerül beszerzésre és a régi iskola épület 

egyik helyiségében lesz elhelyezve és használva.  

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

A fűrészüzem megvásárlása 4 millió forintba került, de a támogatás összege 5 millió forint 

volt. 

 

Károlyi Kálmán polgármester: 

Az 1 millió forintból a fűrészüzem (gáter) mellett lévő földterületet szeretné az önkormányzat 

megvásárolni. A fűrészüzem felújítására vonatkozó pályázati dokumentáció elkészítése 

folyamatban van. Amennyiben a felújítás megvalósulna turisztikai szempontból jelentős lenne 

az önkormányzat és a település számára ez a műemlék jellegű építmény. 

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

A Start-közmunkaprogram keretében beszerzésre kerültek-e a tervezett eszközök? 

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

A féléves beszámolóban a 2014.június 30-i teljesítések szerepelnek. Az azóta eltelt időszak 

alatt beszerzésre kerültek különböző a programban szereplő eszközök, hiszen egyes 

programokkal már el kellett számolni szeptember 15-ig.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2014.évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosításának elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 

rendeletet alkotta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

9/2014. (IX. 30.) 



önkormányzati rendelete 

 

- az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról – 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

“1. § Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) 

az önkormányzat 2014.évi költségvetése 

a) bevételi és kiadási főösszegét: 422.822.000 forintban, 

b) költségvetési bevételét: 413.374.000 forintban, 

c) költségvetési kiadását: 422.822.000 forintban, 

d) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: - 9.448.000 forintban, ezen belül: 

da) működési egyenlegét: - 9.448.000 forintban. 

db) felhalmozási egyenlegét: 0 forintban 

állapítja meg.” 

 

2.§ 

 

A R. 1. melléklete helyébe az 1.melléklet lép. 

 

3.§ 

 

A R. 2.melléklete helyébe a 2.melléklet lép. 

 

                                                   4.§ 

 

A R. 3.melléklete helyébe a 3.melléklet lép. 

 

5. § 

 

A R. 4.melléklete helyébe a 4.melléklet lép. 

 

6. § 

 

A R. 5.melléklete helyébe az 5.melléklet lép. 

 

7. § 

 

A R. 6.melléklete helyébe a 6.melléklet lép. 

 



8. § 

 

A R. 10.melléklete helyébe a 7.melléklet lép. 

 

9. § 

 

 A R. 11.melléklete helyébe a 8.melléklet lép. 

 

10. § 

 

A R. 12.melléklete helyébe a 9.melléklet lép. 

 

11. § 

 

A R. 13.melléklete helyébe a 10.melléklet lép. 

 

12. § 

 

A R. 14.melléklete helyébe a 11.melléklet lép. 

 

13. §  

 

A R. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“b) A működési hiány külső finanszírozására a 2013.évi CCXXX.törvény 4.melléklet 1.pontja 

szerinti kiegészítő támogatás iránt igényt nyújt be 9.448.000 forint összegben.” 

 

14. §  

 

 

Ez a rendelet 2014.szeptember 30-án lép hatályba és 2014.október 1-jén hatályát veszti. 

 

 

3.)napirendi pont: 

 

(Szóbeli előterjesztés.) 

 

Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy a 7/2014. (I. 31.) BM.rendeletben foglaltak 

alapján a települési önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be rendkívüli támogatás 

igénylésére az önkormányzat működőképességének megőrzése vagy feladatának ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárításához. Javasolja a pályázat benyújtását 2014.szeptember 30-ig, a 

rendelet szerint ugyanis ez az idei utolsó határidő. Július hónapban az önkormányzat ilyen 

jogcímen 10.154 eFt támogatást kapott, amely nagy segítséget jelentett a gazdálkodásban, 

több szállítói tartozást sikerült kiegyenlíteni, de még vannak számlák, amelyeket ki kellene 

fizetni. 

 

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal  egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 



határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

47/2014. (IX. 29.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014.évi 

támogatási igény benyújtásáról – 

 

A Képviselőtestület 

 

Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXXtörvény 4.melléklet 

1.IV.pontjában foglaltak alapján – figyelemmel a 7/2014. (I. 31.) BM.rendelet előírásaira – 

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014.évi 

támogatására. 

 

Határidő: 2014.szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

4.)napirendi pont: 

 

(Szóbeli előterjesztés.) 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.évi fordulójához 2014.október 1-jéig lehet 

csatlakozni, illetve a csatlakozási nyilatkozatot elküldeni. Az önkormányzat az elmúlt két 

évben nem csatlakozott az pályázati rendszerhez az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete 

miatt,de a csatlakozási lehetőség minden évben adott. 

 

A csatlakozni kívánó önkormányzatoknak nyilatkozatot kell tenniük, mellyel az 

Ösztöndíjpályázat 2015.évi fordulójának résztvevőjévé válnak. A csatlakozási nyilatkozatot 

elektronikusan kell elküldeni az Ember Erőforrás Támogatáskezelőhöz. Egyébként a pályázati 

rendszer elektronikus formában működik. 

 

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 

forrás szolgál: 

1. A települési önkormányzat által nyújtott támogatás, 

2. A megyei önkormányzat által nyújtott támogatás (a megyei önkormányzat tetszőleges 

összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó számára megítélt, 

települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét), 

3. Intézményi támogatás.  

 

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzott javaslattal 

kapcsolatosan. Javasolja, hogy csatlakozzon az önkormányzat a 2015.évi fordulóhoz. 

 

Hozzászólások: 

 



Majoros Mihály alpolgármester: 

Egyetért a javaslattal. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozta: 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

48/2014. (IX. 29.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2015.évi fordulójához. 

 

2.) Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2015.évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben  foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2014.október 1. 

Felelős: polgármester 

 

 

5.)napirendi pont: 

 

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) 

BM.rendeletben foglaltakról. Az önkormányzat a 2014.január-március hónapokban 

lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 3 m
3 

/ellátott 

tűzifa, vagy 6 q/ ellátott szén mennyiséget igényelhet. 

A támogatást kizárólag az erdőgazdálkodók által biztosított tűzifa vásárlására lehet fordítani. 

Az önkormányzatoknak helyi rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság szabályait, 

az igénylés részletes feltételeit. A szociális rászorultság megállapítása során szükséges 

figyelembe venni a szociális törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, 

lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek körét, valamint a gyámügyi törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat, akiket előnyben 

kell részesíteni a döntés meghozatalakor. Háztartásonként legfeljebb 5 m
3  

  tűzifa vagy 10 q 

szén  biztosítható.  

Az önkormányzat a támogatást 2015.február 15-ig használhatja fel, és 2015.március 31-ig a 

Magyar Államkincstár felé kell elszámolni a támogatás felhasználásával. 

 

A támogatás iránti igénylést 2014.október 6-ig kell rögzíteni és lezárni.  



 

A polgármester javasolja a támogatás iránti igénylés benyújtását az elhangzottaknak 

megfelelően. Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a javaslattal kapcsolatosan. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag -5 igen szavazattal - egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

49/2014. (IX. 29.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó támogatási igény 

benyújtásáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben foglaltak alapján 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be. 

2.) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Határidő: 2014.október 6. 

Felelős: polgármester 

 

   

 

Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


